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EXPERIÊNCIA DO CONHECIMENTO
1 João 1:01-04

Continuamos a meditar no prólogo da primeira carta de João. Hoje quero
destacar algo que é fundamental na vida do crente. João destaca isso de forma
cristalina em sua carta. Ele começa por registrar o seu direito de falar de Jesus
porque ele teve uma experiência pessoal com Ele.

Hoje em dia se ouve muito de religião, de fé, de culto, de Deus, de Jesus, do
Espírito Santo, mas muitas vezes são falas desprovidas de experiência de vida e
na vida.

João nos mostra que Jesus em sua vida é muito mais do que um conceito.
Perceba que João começa dizendo que escutou, que ouviu a Cristo. Muitas

vezes damos ouvido à tanta coisa, mas não somos satisfeitos. Porque o ser huma-
no quer receber palavra que venha de Jesus e não conjecturas. Isso é particular-
mente importante nesse tempo em que todos têm razão, mas não a palavra que
abençoa.

João continua e diz que viu a Jesus. Teve a experiência da convivência. Eu
e você não temos como ver a Cristo em carne e osso como João o viu, mas com os
olhos da fé podemos reconhecer a Sua inegável presença.

Jesus desce para mais um nível. Declara que comtemplou a Jesus. Essa
palavra em grego significa muito mais do que simplesmente olhar para uma
pessoa. Contemplar é olhar detidamente; é olhar com atenção até captar o signi-
ficado. Isso é fruto da postura que quer profundidade, quer conhecer.

Mas João ainda fala que suas mãos tocaram a Jesus. Ele testemunha, e faz
questão de fazer isso nessa carta para combater as heresias que diziam que
Jesus não viera a este homem como verdadeiramente homem. Por isso declara,
eu ouvi, eu vi, eu contemplei e o toquei.

João nos fala que sua relação com Jesus era de alguém que viveu a experi-
ência da Sua presença e aprendeu com isso a intimidade da relação com Ele.

Hoje em dia, muitos têm dificuldade para ter um relacionamento com Je-
sus que seja verdadeiro e reflita em suas experiências de vida. Isso se dá porque
eliminam o aspecto relacional da presença e ação de Deus.

Deus é apenas um conceito, Jesus é só uma história e o Espírito Santo é
um fantasma.

João está nos chamando a atenção para o fato de que, quem se encontra
com Jesus, precisa ter a experiência do conhecimento de quem é Ele.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

24 NC – Convite ao louvor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 54
352 NC – Leitura bendita

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

183 HE – Plena Consagração
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Santo tu és meu Deus”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
345 NC – O pão do mundo
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

24 NC – Convite ao louvor
Oração de Adoração e Louvor
Coro Masculino: “Santo tu és meu Deus”

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 54
352 NC – Leitura bendita

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

183 HE – Plena Consagração
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Eu pertenço a Cristo”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
345 NC – O pão do mundo
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Masculino: “Armadura de Deus”



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Doce Nome
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Ele continua sendo bom

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 9:30-37
Cântico: Entre a fé e a razão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONCSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da colheita

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Pra cima, Brasil

BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sen-
do transformadas em todas as esferas
da vida por Jesus Cristo. Compartilhar-
mos o amor de Cristo, cuidamos um do
outro e servimos nossa comunidade lo-
cal e o mundo. Nossa missão é adorar ao
Senhor em espírito e verdade; fazer e
amadurecer mais discípulos de Jesus.
Esta é a base para nosso ministério e
tudo o que fazemos. Obrigado por se jun-
tar a nós hoje!

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

ANIVERSÁRIO IP COPACABANA
Nossa igreja irmã está completando
mais um ano de abençoador ministério.
No ensejo das comemorações, nosso pas-
tor, Rev. Cid Caldas, está nesta manhã
pregando lá. Não esqueçamos de agrade-
ce a Deus pela IP de Copacabana.

O TRABALHO INFANTIL VAI VOLTAR
Estamos tomando as providências para que
possamos voltar as atividades com as crian-
ças. Nossos professores já foram vacinados.
Uma comissão foi constituída pelo Conselho
para analisar o espaço do 3º andar. Agora a
Comissão de Saúde vai propor ao Conselho
um protocolo. Devagar, com sabedoria e cui-
dado vamos retomando à normalidade.

NOSSO POVO ESTÁ VOLTANDO PARA
AS ATIVIDADES NA IGREJA
Percebemos uma demanda crescente de
presença em nossos cultos e isso é uma
bênção. Nosso povo tem se vacinado e,
com todo cuidado, retomado a participa-
ção na igreja. Agora estamos planejando
e elaborando protocolo para o retorno do
trabalho infantil presencial.

CUIDADOS NAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
1. A presença só será permitida por ins-
crição prévia – telefone da igreja ou celu-
lar do pastor;
2. Todos deverão estar de máscaras, res-
peitar o distanciamento no interior do
templo e fazer uso do álcool em gel que
será disponibilizado;



3. Leve água para seu consumo – os
bebedouros da igreja não estarão disponí-
veis;
4. Fique atento aos dias de vacinação na
cidade para que você não perca a data.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa atuali-
zação do rol de membros da nossa igreja
e continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atua-
lização dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-
nhão e o contato entre nós.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 02
de outubro, sábado, às 8h30min. Se você
deseja se tornar membro da Igreja, fale
com os pastores, quem sabe não está na
hora de você tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Ruth Rodrigues Barreiro, Aline Ri-
beiro Alves Silveira e Paula Braga Ribei-
ro; Dia 20: Laodice Maria de Macedo e
Sergio Henrique de Oliveira Machado;
Dia 21: Fernanda Ribeiro Winter
Moreira; Dia 23: João Marcelo Marques
de Andrade; Dia 24: Alfredo Martins
Nucci; Dia 25: Severino José da Silva e
Vicente Vasquez Filho.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabeleci-
do pela Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais, (Lei nº 13.709/2018). Esta é a legis-
lação brasileira que regula as atividades
de tratamento de dados pessoais.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando às
19h, nossa igreja, sob a liderança da UPH,
se reúne para orar. Nesta oportunidade
oramos por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos outros.
Você é convidado para ter comunhão e
colocar diante do Senhor as suas peti-
ções. O link da reunião está à disposi-
ção. A reunião está sendo realizada atra-
vés do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as se-
nhoras se reúnem para orar. É um tra-
balho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste tem-
po, a reunião está acontecendo através
do aplicativo Zoom. Essa reunião dura
exatamente uma hora. Você vem, der-
rama sua alma diante do Senhor, é aben-
çoado (a) e volta para seus afazeres. Bên-
ção não tem medida e vale o esforço.

ADOLESCENTES EM NOVO HORÁRIO
As reuniões da UPA continuam, sem
interrupção. Agora eles escolheram um
novo horário, a fim de que eles possam
estar nos cultos vespertinos. Todas as
terças-feiras, às 19hs pelo Zoom.

NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que de-
posite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

ORAI UNS PELOS OUTROS
Se você sabe de alguém em nossa Igreja
que precisa de oração, fale com o pastor
e incluiremos o nome nessa lista de ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Claudia
Giordano Barbosa, Cleube Anay de Olivei-
ra (câncer), Dulcineia Pires, Eliane Cristina
Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia Por-
tes), Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos Muniz,



Peggy Barbetta Soares, Rogério dos Santos
Gil (saúde), Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e suas
filhas Barbara e Luísa (consolação, orien-
tação no tratamento e sustento espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá)
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais da IP Botafogo pode ser feita via
internet banking ou depósito bancário
na seguinte conta:

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
19/09: Presb. André Ribeiro
26/09: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
19/09: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Thiago Leite
26/09: Diác. Tagore Moraes, Pedro Ro-
cha e Felipe Silveira

Escola Dominical Adultos:
19/09: Prof. Lucas Bezerra
26/09: Prof. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
19/09: Thiago Leite
26/09: Lucas Bezerra
Comissão de Saúde:

19/09: Dra. Raquel Boy
26/09: Acad. Tagore Moraes

Escala Transmissão
19/09 - Transmissão dia: Julia | De
olho na live:Angela e Ana/noite:Davi |
Transmissão noite: Malu.
26/09 - Transmissão dia: Pedro | De
olho na live: Angela e Ana/noite: Julia
| Transmissão noite: Tiago.

AMANHECER

Nasce o dia,
O Sol brilha.
Expectativas se iniciam,
Para uma nova vida.

Pode ter tido ira,
Tristeza
Ou alegria.
Porém, tudo se renova
No raiar do dia.

Como uma flor
Que desabrocha.
Rosas,
Tulipas,
Orquídeas
E margaridas.

São orvalhos de esperança,
Júbilos de amor,
Deus de promessas e
Oportunidades de louvor.

A cada dia,
Um novo dia.
Um novo ciclo.
Do amanhecer firmado
Num Deus de esplendor.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

Figuras bíblicas que descrevem a utilidade da própria Bíblia

Lâmpada e Luz
   “Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus

caminhos” (Sl 119.105). A Palavra de Deus ilumina as nossa mentes
e os nossos caminhos.

Fogo
   “Não é a minha Palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça

a penha?” (Jr 23.29). Como fogo, a Palavra de Deus aquece e
purifica; como martelo, quebra corações endurecidos ou resistentes
pela incredulidade ou pecado.

Espada
   “Tomai toda a armadura de Deus... Tomai a espada do espírito,

que é a Palavra de Deus” (Ef 6.13,17). A  Bíblia  é arma defensiva e
ofensiva, servindo para a defesa da fé ou para combate às heresias.

Ouro e Mel
   “A Lei do Senhor é perfeita... Os juízos do Senhor são verdadeiros...

São mais desejáveis do que ouro... mais doces do que o mel... “ (Sl
19.8-10).
A Palavra de Deus enriquece e adocica a vida.

Leite
   “Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno

leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a
salvação”

(I Pe 2.2. Ver Hb 5.11-14)

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                 Botafogo 

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 33– 19 de setembro de 2021                                                                                                                                                      

      Como subir nas árvores com muita segurança. 
        “Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no  
        caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.” Salmos 1:1-2 

      “Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. “ 
Salmos 1:6 
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1906-2021 

        - Vó Ester, tem certeza de que não é perigoso?   
        - Tenho Jessica, se você tomar cuidado, não é perigoso! Mas, só se fizer tudo 
certinho. Você não gosta de goiaba? A melhor maneira de comer goiaba é pegando 
direto da goiabeira. E essa está carregadinha... 
       - Eu amo goiaba, a goiabeira está carregadinha, mas tem um pequeno 
problema... Pra pegar tenho que subir... 
        -... E você tem que tomar CUIDADO. Simples assim. Para subir em qualquer 
árvore, primeiro você precisa avaliar o galho onde vai pisar. Só coloque seu pé se o 
galho for bem forte. Escolhe um que aguente o seu peso. Se segure bem. Mas só 
pise no galho forte, aquele que oferece SEGURANÇA. Seu pé só pode se firmar no 
galho firme, para você não cair. Não pise errado. Se você desconfiar que o galho é 
fraquinho, nem tente, desista dele. Jessica, se concentra, escolhe direito e vai!  
        - Tá Vó Ester, eu vou lembrar sempre: “só colocar o pé em galhos bem fortes”!!!!  

 
          Nossa vida parece mesmo uma árvore, com galhos mais fortes, que 
oferecem segurança, e outros mais fraquinhos, que podem nos fazer cair. E 
nesses, a gente não deve nem tentar pisar.  
          Na Bíblia nós aprendemos como devemos viver, escolhendo pisar em 
caminhos certos, justos, que não entristecem o coração de Deus. Conhecendo 
as histórias contadas na Bíblia e as consequências das escolhas erradas ou 
certas dos personagens, conhecendo os ensinamentos de Jesus, o Filho de 
Deus, podemos nos proteger dos perigos. É lá que está escrito que aquele que 
anda no caminho certo, que procura sempre fazer o que é bom, e que alegra o 
coração de Deus, esse é feliz. 
         Mas, qual é o caminho certo? É amar a Deus de todo coração, alma e 
entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: “Eu sou o 
caminho”.  
          Então, cuidado pezinho onde pisa! O caminho certo é ter Jesus no 
coração.                                        Bjo, Tia Ilda    
(saiba mais em Salmos 1 /Provérbios 22:6/ João14:6-12)                         

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Pedro e Letícia - Boas-vindas (Cânticos de  
Salvação para Crianças /vermelho-3/ APEC)  
Boas-vindas há  
Bem-vindos são! Boas-vindas pra vocês, aleluia!  
Boas-vindas há  
Bem-vindos sim, venham, venham outra vez!! 
 

               Vídeo do João Benincasa 
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO- Isabela e Inês – É FACIL DE ENTENDER (Cânticos de 

Salvação para Crianças /AMARELO-27/ APEC)  

É fácil de entender, tão claro como a luz:  
“Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz”.  
 
É crer só nele agora de todo coração  
Crianças sem demora aceitai a salvação. 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 

Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de setembro- Pedro- Salmos 139:1-8 
 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  
               Daniel , Paulo , Nathan ,João Benincasa , Helena e Daniela   
 

        “Confia no Senhor de todo o seu coração.” 
                                 Provérbios 3:5a 
         

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Helena  
  Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos da semana? 

Oração do Marco                              
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: Mariana e João Lucas - A ALEGRIA ESTÁ NO 
CORAÇÃO ( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia! 
Cristo é a rocha da minha salvação com Ele não há mais condenação 
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! 

 
       Oração do Pai Nosso- Mariane 
                      Benção pastoral – Rev Diego Stallone  
  

                                Aniversariantes de SETEMBRO 
  "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8                                                                                                                                                        

                                                          MOTO DA UCP: 
“Batalhando por Cristo. Lutando com amor, sou um soldado de nosso Senhor!” 

LEMA DA UCP:  
“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro  

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

       IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
   Coordenadores- Ilda Marques de Andrade, Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)                    
                           Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

TIA JÚLIA GRAMMÁTICO (CLASSE CORDEIRINHOS) 01/09  

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA 03/09 3 ANOS 

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 10 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 11 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA  19/09 12 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA (CLASSE CORDEIRINHOS ) 19/09  

TIA ANA LÚCIA CALDAS (SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  
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